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III - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
1. O provimento dos cargos será feito observando-se a clas-

sificação final obtida no referido concurso, adotando-se, em caso de
igualdade, os critérios de desempate constantes do Edital de Di-
vulgação dos Resultados, publicado, após as provas práticas, no Diá-
rio Oficial da União de 25/03/2002, Seção III, p.69, a seguir:

a) tempo de serviço no Poder Judiciário da União;
b) tempo de serviço público federal;
c) tempo de serviço público; e
d) mais idoso.
IV - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
1. O resultado final do presente processo será publicado no

Diário da Justiça Federal da 1ª Região - eDJ1 e disponibilizado nas
páginas eletrônicas do Tribunal Regional Federal da Primeira Região
e da Seção Judiciária do Estado do Pará.

V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Será tornado sem efeito o resultado final do presente

processo, relativamente aos cargos de Analista Judiciário oferecidos
no presente edital, se a data de instalação da Subseção Judiciária de
Redenção ultrapassar o dia 30/06/2011, em face do encerramento do
prazo validade do concurso público para os cargos em questão, cujo
prazo máximo para nomeação se encerra no dia 31/05/2011.

2. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a Seção
Judiciária do Estado do Pará, e a Subseção Judiciária de Redenção
não arcarão com nenhum ônus financeiro decorrente da opção dos
candidatos para o preenchimento dos cargos oferecidos neste edital.3.
O quantitativo de cargos vagos oferecidos neste edital poderá ser
acrescido daqueles não utilizados para fins de remoção.

4. O candidato nomeado nos termos deste edital deverá per-
manecer por um período mínimo de 3 (três) anos, a partir do exer-
cício, na Subseção Judiciária, sendo vedada, nesse período, remoção,
redistribuição ou cessão para outros órgãos, inclusive para a Sede da
Seção Judiciária do Estado do Pará, para o Tribunal Regional Federal
da Primeira Região e demais Seções Judiciárias vinculadas, nos ter-
mos do capítulo XIV, item 4, do Edital de Abertura das Inscrições.

5. A inscrição do candidato implica o conhecimento e a
tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste edital e no
Edital de Abertura das Inscrições do 4º Concurso Público promovido
por este Tribunal em convênio com a Fundação Carlos Chagas, pu-
blicado no Diário Oficial da União de 18/09/2006, Seção III, em
relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

Des. Federal OLINDO MENEZES

EDITAL/PRESI/SECRE 5, DE 5 DE ABRIL DE 2011
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS

DO QUADRO DE PESSOAL DO TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO E DO QUADRO DE

PESSOAL DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU
DA PRIMEIRA REGIÃO

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso de suas atribuições legais, e de
acordo com o disposto no capítulo XIV, item 2, subitem 2.1, alínea
"a", do Edital de Abertura de Inscrição para a realização de Concurso
Público destinado ao provimento de cargos do Quadro de Pessoal do
Tribunal Regional Federal da Primeira Região e do Quadro de Pes-
soal da Justiça Federal de Primeiro Grau da Primeira Região, pu-
blicado no Diário Oficial da União de 18/09/2006, Seção III, p.
87/95, torna pública - para conhecimento dos candidatos habilitados
no Concurso Público realizado pelo Tribunal Regional Federal da
Primeira Região, em convênio com a Fundação Carlos Chagas, na
localidade de Palmas - a existência de cargos destinados à instalação
da Subseção Judiciária de GURUPI aos que tenham interesse em
concorrer ao preenchimento de 3 (três) cargos vagos de analista
judiciário, área judiciária; 1 (um) cargo vago de analista judiciário,
área administrativa; 1 (um) cargo vago de analista judiciário, área
judiciária, especialidade execução de mandados; e 1(um) cargo vago
de técnico judiciário, área administrativa, especialidade segurança e
transporte.

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1. A adesão ao presente edital gera para o candidato apenas

expectativa de direito à nomeação, devendo ser observada a estrita
ordem de classificação da lista de aprovados para o estado do To-
cantins, para fins de nomeação.

2. O candidato nomeado na forma prevista neste edital será
excluído das demais listas em que constar, conforme disposição con-
tida no capítulo XIV, item 3, do Edital de Abertura das Inscrições.

II - DA ORDEM DE PREFERÊNCIA
1. Os interessados no provimento dos mencionados cargos

deverão manifestar-se por meio de requerimento único, dirigido à
Presidência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, en-
dereçado ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Divisão de
Cadastro de Pessoal, Setor de Autarquias Sul, quadra 4, Bloco N, 9º
andar, Edifício Funasa, Brasília/DF, CEP 70.070-942, no prazo de 15
(quinze) dias, contados da publicação deste Edital.

III - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
1. O provimento dos cargos será feito observando-se a clas-

sificação final obtida no referido concurso, adotando-se, em caso de
igualdade, os critérios de desempate constantes do Edital de Di-
vulgação dos Resultados, publicado, após as provas práticas, no Diá-
rio Oficial da União de 25/03/2002, Seção III, p.69, a seguir:

a) tempo de serviço no Poder Judiciário da União;
b) tempo de serviço público federal;
c) tempo de serviço público; e
d) mais idoso.
IV - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
1. O resultado final do presente processo será publicado no

Diário da Justiça Federal da 1ª Região - eDJ1 e disponibilizado nas
páginas eletrônicas do Tribunal Regional Federal da Primeira Região
e da Seção Judiciária do Estado do Tocantins.

V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Será tornado sem efeito o resultado final do presente

processo, relativamente aos cargos de Analista Judiciário oferecidos
no presente edital, se a data de instalação da Subseção Judiciária de
Gurupi ultrapassar o dia 30/06/2011, em face do encerramento do
prazo validade do concurso público para os cargos em questão, cujo
prazo máximo para nomeação se encerra no dia 31/05/2011.

2. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a Seção
Judiciária do Estado do Tocantins, e a Subseção Judiciária de Gurupi
não arcarão com nenhum ônus financeiro decorrente da opção dos
candidatos para o preenchimento dos cargos oferecidos neste edital.

3. O quantitativo de cargos vagos oferecidos neste edital
poderá ser acrescido daqueles não utilizados para fins de remoção.

4. O candidato nomeado nos termos deste edital deverá per-
manecer por um período mínimo de 3 (três) anos, a partir do exer-
cício, na Subseção Judiciária, sendo vedada, nesse período, remoção,
redistribuição ou cessão para outros órgãos, inclusive para a Sede da
Seção Judiciária do Estado do Tocantins, para o Tribunal Regional
Federal da Primeira Região e demais Seções Judiciárias vinculadas,
nos termos do capítulo XIV, item 4, do Edital de Abertura das Ins-
crições.

5. A inscrição do candidato implica o conhecimento e a
tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste edital e no
Edital de Abertura das Inscrições do 4º Concurso Público promovido
por este Tribunal em convênio com a Fundação Carlos Chagas, pu-
blicado no Diário Oficial da União de 18/09/2006, Seção III, em
relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

Des. Federal OLINDO MENEZES

EDITAL/PRESI/SECRE 6, DE 5 DE ABRIL DE 2011
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS

DO QUADRO DE PESSOAL DO TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO E DO QUADRO DE

PESSOAL DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU
DA PRIMEIRA REGIÃO

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso de suas atribuições legais, e de
acordo com o disposto no capítulo XIV, item 2, subitem 2.1, alínea
"b", do Edital de Abertura de Inscrição para a realização de Concurso
Público destinado ao provimento de cargos do Quadro de Pessoal do
Tribunal Regional Federal da Primeira Região e do Quadro de Pes-
soal da Justiça Federal de Primeiro Grau da Primeira Região, pu-
blicado no Diário Oficial da União de 18/09/2006, Seção III, p.
87/95, torna pública - para conhecimento de todos candidatos ha-
bilitados no Concurso Público realizado pelo Tribunal Regional Fe-
deral da Primeira Região, em convênio com a Fundação Carlos Cha-
gas, integrantes da Lista Geral da Primeira Região - a existência de
cargos na Subseção Judiciária de GURUPI aos que tenham interesse
em concorrer ao preenchimento de 5 (cinco) cargos vagos de técnico
judiciário, área administrativa.

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1. A adesão ao presente edital gera para o candidato apenas

expectativa de direito à nomeação, devendo ser observada a estrita
ordem de classificação da lista candidatos habilitados constantes da
Lista Geral da Primeira Região, para fins de nomeação.

2. O candidato nomeado na forma prevista neste edital será
excluído das demais listas em que constar, conforme disposição con-
tida no capítulo XIV, item 3, do Edital de Abertura das Inscrições.

II - DA ORDEM DE PREFERÊNCIA
1. 1. Os interessados no provimento dos mencionados cargos

deverão manifestar-se por meio de requerimento único, dirigido à
Presidência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, en-
dereçado ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Divisão de
Cadastro de Pessoal, Setor de Autarquias Sul, quadra 4, Bloco N, 9º
andar, Edifício Funasa, Brasília/DF, CEP 70.070-942, no prazo de 15
(quinze) dias, contados da publicação deste Edital.

III - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
1. O provimento dos cargos será feito observando-se a clas-

sificação final obtida no referido concurso, adotando-se, em caso de
igualdade, os critérios de desempate constantes do Edital de Di-
vulgação dos Resultados, publicado, após as provas práticas, no Diá-
rio Oficial da União de 25/03/2002, Seção III, p.69, a seguir:

a) tempo de serviço no Poder Judiciário da União;
b) tempo de serviço público federal;
c) tempo de serviço público; e
d) mais idoso.
IV - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
1. O resultado final do presente processo será publicado no

Diário da Justiça Federal da 1ª Região - eDJ1 e disponibilizado nas
páginas eletrônicas do Tribunal Regional Federal da Primeira Região
e da Seção Judiciária do Estado do Tocantins.

V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a Seção

Judiciária do Estado do Tocantins, e a Subseção Judiciária de Gurupi
não arcarão com nenhum ônus financeiro decorrente da opção dos
candidatos para o preenchimento dos cargos oferecidos neste edital.

2. O quantitativo de cargos vagos oferecidos neste edital
poderá ser acrescido daqueles não utilizados para fins de remoção.

3. O candidato nomeado nos termos deste edital deverá per-
manecer por um período mínimo de 3 (três) anos, a partir do exer-
cício, na Subseção Judiciária, sendo vedada, nesse período, remoção,
redistribuição ou cessão para outros órgãos, inclusive para a Sede da
Seção Judiciária do Estado do Tocantins, para o Tribunal Regional
Federal da Primeira Região e demais Seções Judiciárias vinculadas,
nos termos do capítulo XIV, item 4, do Edital de Abertura das Ins-
crições.

4. A inscrição do candidato implica o conhecimento e a
tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste edital e no
Edital de Abertura das Inscrições do 4º Concurso Público promovido
por este Tribunal em convênio com a Fundação Carlos Chagas, pu-
blicado no Diário Oficial da União de 18/09/2006, Seção III, em
relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

Desembargador Federal OLINDO MENEZES

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 34/2011

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de estantes de aço conforme
especificações. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 07/04/2011 de
09h00 às 17h00 . ENDEREÇO: Sbs Qd 2 Bl D Edf. Adriana terreo
CPL Asa sul - BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de
07/04/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das
Propostas: 19/04/2011 às 14h30 site www.comprasnet.gov.br

(SIDEC - 06/04/2011) 090027-00001-2011NE800006

PREGÃO Nº 35/2011

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais para o cerimonial,
conforme especificações Total de Itens Licitados: 00014 . Edital:
07/04/2011 de 09h00 às 17h00 . ENDEREÇO: Sbs Qd 2 Bl D Edf.
Adriana terreo CPL Asa Sul - BRASILIA - DF . Entrega das Pro-
postas: a partir de 07/04/2011 às 09h00 no site www.compras-
net.gov.br . Abertura das Propostas: 19/04/2011 às 14h30 site
w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r

ELIZETE FERREIRA COSTA
Pregoeira

(SIDEC - 06/04/2011) 090027-00001-2011NE800006

2ª REGIÃO
S E C R E TA R I A - G E R A L

EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: TRF-2ªRG; Contratada: Três Kadosh do Brasil Comércio
em Informática e Serviços Ltda.; Objeto: Prestação de serviços es-
pecializados em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos
de fac-símile existentes neste E. Tribunal; Modalidade de licitação:
Pregão Eletrônico nº 006/2011, fundamentado na Lei nº 10.520/02 e
no Decreto nº 5.450/05; Crédito Orçamentário: Programa de Tra-
balho: 02.061.0569.4257.0001; Elemento de despesa: 3.3.90.39.17;
Valor Global deste Contrato: R$ 7.999,80 (sete mil, novecentos e
noventa e nove reais e oitenta centavos); Data da assinatura:
29/03/2011; Proc. nº 0019/01/2011-EOF; Contrato nº 032/2011.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2011NE000457, emitida em 24/03/2011. Con-
tratante: TRF- 2ªRG. Contratada: GOLDEN DISTRIBUIDORA LT-
DA. Objeto: Aquisição de material de consumo p/ processamento
dados - cartuchos (Ata nº 016/10). Modalidade de Licitação: Lei
10.520/02, c/c Decretos nºs 3.931/01 e 5.450/05. Crédito Orçamen-
tário: Programa de Trabalho: 02061056942570001. Elemento de des-
pesa: 339030. Valor total do empenho: R$ 9.789,20 (nove mil, se-
tecentos e oitenta e nove reais e vinte centavos). Proc. nº
0 0 2 6 4 / 0 4 / 2 0 1 0 - E O F.

EXTRATO DE PROTOCOLO DE INTENÇÕES

Partes: TRF-2ª RG e Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Objeto: Viabilizar a alienação do imóvel situado na Avenida Ernani
do Amaral Peixoto, Lotes 35 e 37, Centro, Niterói/RJ, com área total
de 840,00 m2 , ao TRF da 2ª Região. Data da assinatura: 04/04/2011.
Prazo de vigência: a partir da data de publicação, podendo ser re-
vogado por acordo entre as partes.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 17/2011

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada em
prestação de serviço de comunicação de dados permanente visando à
interligação da rede de computadores do TRF-2ª Regiãoà rede de
computadores da DATAPREV, e instalação de 01(um) circuito pri-
vativo com velocidade total de 2(dois) Mbps. Total de Itens Licitados:
00001 . Edital: 07/04/2011 de 09h00 às 17h00 . ENDEREÇO: Rua do
Acre, 80 sala 604 Centro - RIO DE JANEIRO - RJ . Entrega das
Propostas: a partir de 07/04/2011 às 09h00 no site www.compras-
net.gov.br . Abertura das Propostas: 19/04/2011 às 14h00 site
w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIDEC - 06/04/2011)

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 20/2011

O Sr. Pregoeiro decidiu ADJUDICAR o objeto do pregão em
tela à empresa SC DISTRIBUIDORA DE VACINAS LTDA. Objeto:
Aquisição e prestação de serviço GESTO VACINAL de aproxima-
damente 1000 (um mil) doses de vacinas contra gripe de Vírus In-
fluenza H1N1, com composição preconizada pela OMS- Organização
Mundial de Saúde.

FRANCISCO LUIS DUARTE

(SIDEC - 06/04/2011)
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